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ntdekkingen doen in horlo-
gerie zijn meer herontdek-
kingen. Vergeten kennis
weer boven water halen. Of
het nu Tuob is of Eriacam,

een mnemonieke kalender of een pastoor
op een porte-montre, ontdekkingen blij-
ven toch viagra-momenten. Wat is er nou
mooier dan een mysterie? Het zelf oplos-
sen ervan, natuurlijk. Bij deze. Een fami-

helemaal bovenaan. Maar wat dan nog?
Na de 50ste keer doorbladeren van het
boek blijft juist deze bladzijde in je
bovenkamer hangen. Bladzijde 121. Hor-
logerie intrigeert. Je hersenen ontknopen.
Je gedachten ontstropen. 

Vrijmetselarij
Komt mijn vriendin aankakken met haar
nieuwste 5-euro-ramsj-boek. Om on
 speak ing terms met haar te blijven, blader
je zo’n boekje eens plichtmatig door. Tot
bladzijde 113. Néééééééh. Mijn adem
stokte. Hartslag naar 180. De drie torens.
Een bouwpasser ertussen. Panters aan
weerszijden van het embleem. Boven alles
uit een arm, winkelhaaks in de elleboog

met een troffel in de vuist. The Arms of
the Operative, or Stone Masons in tekst
eronder (Afb. 1). Eén van de vroegste
emblemen van de vrijmetselarij! Onze
bladzijde 121 op zijn kop! Een subtiele
variant van het vrijmetselarijwapen op

Cees Peeters is de eerste mens ter wereld die een boek over Nederlandse horloges heeft

geschreven. De statenbijbel van het Hollands horloge. Hij is hiermee de Zeeman van het Neder-

lands tijdmobieltje geworden. Alle geheimen gaf hij niet prijs. Soms wist hij het ook gewoonweg

zelf niet. Geen reden om het boek op te houden of niet uit te geven. Of bepaalde horloges te

schrappen. Problemen in de groep gooien, is de eigentijdse oplossing.

✍ Johan Selders

O
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Vrijmetselarijhorloge 

liewapen op de overkast van een horloge
van Estienne Hubert de Oude. Een wolli-
ge gravure met wat torens tussen gebla-
derte en gehoekte strepen overdwars. En
een armpje. Al snel na de uitgave van
Hollandse Horloges werd duidelijk dat
de overkast A4-groot op zijn kop stond
afgebeeld. De torens waren doorslagge-
vend. Ingangen bovenaan en de kantelen
onder. Kantelen die handel. Het armpje

ADDENDUM

Afb. 1

Afb. 2



den. Dr. James Anderson schreef de Con-
stitutie der Vrijmetselaars in 1723.

Hubert horloge
Hoewel de Grand Lodge in status was
gegroeid, waren er nog steeds groepen
vrijmetselaars die buiten de invloed van
de nieuw gecreëerde groep opereerden.
Ze voelden zich afgescheiden van de
Grand Lodge die steeds aristocratischer

het horloge van Etienne Hubert, circa
1698. Het ene een duidelijk voortbor-
duursel op het andere. Jááááááááááh. 
De jackpot. Had Hun Voorzienigheid 
be paald dit vrijmetselaarswapen 300 
jaar later ondersteboven af te beelden
(Afb. 2)?

Boom van het Bewustzijn
De ontwikkeling van de vrijmetselarij
lijkt twee hoofdfases te hebben gekend.
De eerste was de oprichting van de
ambachtsgilden van operatieve steenhou-
wers. Simpel gezegd, echte steenhouwers
die als steenhouwer opereren. De tweede
fase in de ontwikkeling van de vrijmetse-
larij is de beweging waarvan ook indivi-
duen buiten het steenhouwersberoep lid
mochten worden.
De orde van de rozenkruisers zou een
belangrijke rol hebben gespeeld in de ont-
wikkeling van de moderne vrijmetselarij.
Ook van hen is een 18de-eeuwse hout-
snede bekend met zes armen achter een
wereldbol uitkomend en vruchten pluk-
kend (Afb. 3). De Boom van het Bewust-
zijn, die het tweeledige beeld van een
wereld van goed en kwaad weergeeft.
Ook hier de personen zelve onzichtbaar.
Het geheime genootschap symboliserend.
Eén van de eerste geschriften waarin staat
dat een vrijmetselaar tot een loge is toe-
gelaten, is het dagboek van de antiquair
Elias Ashmolean uit 1682. Grondlegger
van het Ashmolean museum te Oxford.
Medebroeder Sir Christopher Wren,
architect van de St. Paul’s kathedraal in
Londen, ontwierp het gebouw.

Onzichtbaar College
Het latere Onzichtbaar College was een
genootschap van wetenschappers en filo-
sofen met gedistingeerde figuren als
Christopher Wren, Isaac Newton en
Francis Bacon. Het was een forum voor
discussie en uitwisseling van wetenschap-
pelijke ideeën. De beslotenheid van de
vrijmetselaarsgilden zorgde voor veilige
ontmoetingsplekken voor vrijdenkers en
filosofen. Door hun intellectuele activitei-
ten met allegorie te maskeren was het
mogelijk verdenkingen van staat en kerk
te vermijden. Het jaar 1717 is een crucia-
le datum in de geschiedenis van de vrij-

 van Estienne Hubert

metselarij. Het Gilde werd een wettelijk
erkende organisatie die veel zichtbaarder
was. Vier loges in London namen het
besluit om één grootloge te vormen. Ze
zouden de Grand Lodge of England gaan
vormen. Hun eerste Grootmeester werd
toen gekozen en in 1721 werd de naam
veranderd in de Premier Lodge of Eng-
land. De loge stond inmiddels aan het
hoofd van 50 loges in en rondom Lon-
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werd. Veel Ierse en Schotse vrijmetselaars
en de Londense arbeidersklasse zetten
dan ook een rivaliserende grootloge op.
Als alternatief voor de Grand Lodge of
England verrees The Most Ancient and
Honourable Society of Free and Accepted
Masons. Vanwege hun overtuiging dat ze
een oudere, zuiverdere vorm van vrijmet-
selarij vertegenwoordigden, noemden ze
zichzelf The Ancients en de grand Lodge
of England The Moderns. Hun embleem,
de titelprent van het boek Ahiman Razon
gepubliceerd in 1756, wordt hier weerge-
geven met panters aan beide zijden van de
kern van het wapen op het horloge van
Hubert. Tot de nieuwe eenwording in
1919 zullen er aangepaste wapenversies
met motto’s verschijnen.

Broederschap van
 uurwerkmakers
Estienne Hubert, geboren in 1659, was
afkomstig uit Rouen. Een belangrijke
havenstad, een centrum van beter gesitu-
eerden. Hierdoor ontwikkelde zich een
belangrijke broederschap van uurwerk-
makers. De Huberts maakten ook deel uit
van deze organisatie. De razzia’s van
Louis XIV beu, vluchtte de hugenoten -
familie Hubert in 1686 naar veiliger oor-
den. Estienne ging op 27-jarige leeftijd in
ondertrouw te Amsterdam met de 25-
jarige Elizabeth Hebert. Hij woonde op
dat moment in Den Haag, Elizabeth op
de Prinsengracht te Amsterdam. Hij en
zijn broer Robert kwamen met hun vader
Noël in 1689 naar Amsterdam. Hij wordt
genoemd in het Register van Goede Man-
nen van 1716, een lijst van voornaamste
klokkenmakers in Amsterdam samenge-
steld door de klokkenmaker Pieter Klok,
en overleed in 1734.

Zilveren spilleganghorloge
Het zilveren spilleganghorloge, gesig-
neerd Estienne Hubert Amsterdam, is van
circa 1698 (Afb. 4). Vanaf 1700 signeer-
de hij met Hubert l’ainé, Hubert de
Oude. Dit horloge heeft een kleine, sym-
metrische kloof met onregelmatige rand-
afwerking van de kloofvoet. Eenvoudig,
vroeg zaagwerk op de platine. Waaier -
vormige, Egyptische platinezuiltjes ver-
fraaien het meubilair. Het horloge heeft
kwartierrepetitie op aanvraag door het
indrukken van de pendant. Tout ou rien,
alles of niets, is hier toegepast. Om mis-
slagen te voorkomen. De oorspronkelijk
zilveren, champlevé wijzerplaat is onte-
genzeggelijk hier vervangen door een
 geëmailleerde. Het horloge heeft een zil-

veren, ajourgezaagde kast met een achttal
figuren en een bloemenmand. De buiten-
kast is perfect passend bij de binnenkast.
De zilveren overkast is eveneens ajour
gezaagd met decoraties uit flora en fauna.
De overkast heeft een recht scharnier.
Deze scharniervorm raakt na 1700 uit de
gratie, maar wordt tot 1710 nog wel inci-
denteel toegepast. De maçonnieke grave-
ring erop is uit die tijd. Dezelfde stijl als
binnen- en buitenkastwerk. 

Testosteron voor de man
En hierin ligt nou precies het bewijs dat
het vrijmetselaarslogo achterop niet
decennia of eeuwen later is aangebracht.
Kwartierrepetitie bracht de duurste hor-
loge- en kastvorm met zich mee. De com-
plete zijkant moest rondom uitgezaagd
worden om de belklank door te laten.
Hierdoor kreeg het horloge tegelijkertijd
nóg een rijker aanzien. Een kale achter-
kant was dan absoluut onbespreekbaar.

Compositie en design was genieten van
de schoonheden van het leven. Het
artistiek vervolmaken van de buitenkast
was een gravure aanbrengen. Jaren later
werden achterkanten van ajour over-
kasten met repousssé voorstellingen ver-
fraaid. Met verhaal. Klassiek, mytholo-
gisch of bijbels. Zulke horloges werden
top afgewerkt. Anders zou het geheel
toch nog goedkoop overkomen en een
kwartierrepetitiehorloge was nou net top
of the bill. Het zakhorloge als testosteron
voor de man. Maar ook de binnenkast is
maçonniek uitgevoerd. In opdracht dus.
In het ajourwerk zijn dieren uitgezaagd
die in de vrijmetselarij als symbool gel-
den. De adelaar als aloud machtssymbool
voor de overwinning (Afb. 5). Bij rituele
werkzaamheden in loges ligt de bijbel
opengeslagen bij het evangelie van Johan-
nes. Hier wordt nadrukkelijk verwezen
naar het licht in de duisternis. De apostel
Johannes wordt altijd voorgesteld door
een adelaar. De uil als symbool voor wijs-
heid, als verscholen en onzichtbaar nacht-
dier, als ziener in de duisternis (Afb. 6).
Zoeker naar het licht. Symbool voor de
waarheid in de vrijmetselarij. De panter
van de gravure staat op de binnenkast. Al
deze dieren omkruld met artistiek loof-
werk zoals op het wapen van de buiten-
kast. 

Maçonniek bijoux
Een vrijmetselaarshorloge van voor de
officiële oprichting van de vrijmetselarij
in 1717. Een spectaculair exemplaar.
Maçonniek bijoux. Uit de tijd dat vrij-
metselarij nog hoogst illegaal was. In
kroegen en herbergen samenkwam. Hier-
aan deelnemen was op gevaar af van
excommunicatie, uit de kerk en het ker-
kelijk netwerk gezet worden. In eerdere

Afb. 4

Afb. 5 Afb. 6
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stadia ging je op de brandstapel. Of ver-
volging door de staat. Ordes moesten
een streng bewaakt geheim blijven. Je
zou in de categorie mensen kunnen
vallen die beschuldigd werden
van anticlericalisme. Je kon
gearresteerd, verhoord en
gemarteld worden. De ware
aard van de vrijmetselaar
moest worden vastgesteld.
Inwijdingsrituelen en deelna-
me aan de graden waren
indringende gebeurtenissen.
Hier wilde de vijand alles van
weten. De onthulling der ver-
meende gebruiken. Gebaren en
symbolische attributen moesten
worden achterhaald. De regalia van
de vrijmetselarij herkend.
Vrijmetselarij in de ban
Op 28 april 1738 vaardigde Paus Cle-
mens XII een bul uit waarin hij katholie-
ken verbood vrijmetselaar te worden.
Ook werden in die dagen vrijmetselaars-
loges verwoest. De vrijmetselarij bloeide
in Frankrijk tot 1766. Alle maçonnieke
activiteiten werden daarna bij wet verbo-
den. Hun besloten bijeenkomsten werden
gezien als een bedreiging voor de rege-
ring. De eerste Nederlandse loge werd in
november 1734 opgericht in een taveerne
in Den Haag en in 1735 volgde een twee-
de. De regering reageerde meteen door
maçonnieke bijeenkomsten te verbieden
en het aanbieden van ruimten hiervoor
strafbaar te stellen. De titelplaat van een
Amsterdamse publicatie uit 1745 werd
geschreven door meneer p***. Hij wilde
dolgraag anoniem blijven. Halverwege de
jaren veertig van de 18de eeuw kwam er
een einde aan dit verbod en in 1756 werd
in Nederland een officiële grootloge
opgericht. Hierna groeide het aantal loges
snel.

Meer vrijmetselaarshorloges
Toen pas kwamen er meer “vrijmetse-
laarshorloges” in omloop. Iedere tempel
in Nederland heeft het “Kent U Zelve”-
motto hoog in het vaandel staan. Ergens
letterlijk, overal figuurlijk. Het is de
belangrijkste stelling van de maçonnieke
leerschool. Deze spreuk werd ook bin-
nenin 18de-eeuwse horloges gegraveerd.
Cornelis Uyterweer uit Rotterdam bracht
er in omloop, circa 1750 (H.H. p. 275)
(Afb. 7). Met onder de niervormige ope-
ning van de schijnslinger het motto
KENT U ZELVEN. Een naakte jongeman
voor een spiegel en een slang rond de lin-
kerarm. De koperen slang als symbool

voor het bereiken van de 25ste graad.
Deze erkent dat alle mensen tegenspoed
moeten ondergaan, maar dat het goede
het kwade zal overwinnen. Ook Michiel
de Haan uit Rotterdam produceerde er
(H.H. p. 282, coll. Rijksmuseum) (Afb.
8). Het horloge is van 1765. De jaarletter

K op dit gouden horloge staat borg voor
de juiste datering. De naakte jongeling nu
leunend op een boomstam met uitlopen-
de scheut. De KENT U ZELVE-spreuk op
de kloof. Of er geen plaats meer was voor
de N of dat dit de nieuwere gebiedende
wijsvorm al was, is niet bekend. Graveer-
fouten kwamen meer voor.

Frans kalenderhorloge
In de late 18de eeuw was de vrijmetsela-
rij in Europa algemeen. Getuige dit Frans
kalenderhorloge met weekdagen en

maanddata, circa 1790 (coll. STCN)
(Afb. 9). Standaard in de vrijmetsela-

rij zijn de twee zuilen met J en B,
Jachin en Boaz. Salomon, bou-

wer van de eerste tempel in
Jeruzalem en toonbeeld van
de hoogste graad van wijs-
heid, had twee zuilen voor
de ingang van zijn tempel.
Hier is echter sprake van
drie zuilen. Ze worden
gebruikt om de steunpila-
ren van een loge aan te
duiden. Wijsheid, kracht

en schoonheid. De pilaren
staan op een zwart-witte

tegelvloer. Deze symboliseert
goed en kwaad. Waarheid en

leugen. Inzicht en onwetendheid.
Leden van een loge vervolmaken dit

vloerbeeld met hun kleding. Op de werk-
vloer draagt men een wit overhemd,
 jacket of smoking met zwarte vlinderdas,
witte handschoentjes. Men is één in
saamhorigheid en gelijk in uiterlijk ver-
toon. Zelfs wit haar neemt in stijl chic de
overhand.

Duits importhorloge
Een tweede voorbeeld uit de Europese
vertegenwoordiging is het horloge gesig-
neerd JG… Spies uit Girkhausen (Afb.
10). Het is overduidelijk een Duits im -
port horloge uit Frankrijk. Johann Georg
Spies, geboren 1747 te Gosenbach,
trouwde in 1771 Maria Cathérina Jahn
en stierf in 1795 in Girkhausen. Het hor-
loge is gedateerd 1794. Op de kloof staat
een dubbelkoppige adelaar met keizers-
kroon. Het horloge komt wel uit de
 Franse revolutietijd maar is geen revolu-
tiehorloge. Napoléon kroonde zichzelf
pas in 1804 tot keizer. En wilde Duitsland
bezetten. Dan als Duits horlogemaker in

Afb. 7

Afb. 8

Afb. 9
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het openbaar met de vijand samenheulen
op een horloge zou op verrader praktij-
ken duiden. Zou niet handig zijn voor de
horlogeverkoop. 

Dubbelkoppige adelaar
De gekroonde, dubbelkoppige adelaar is
echter een symbool van de 33ste graad in
de vrijmetselarij (Afb. 11). Van Soeverein
Groot Inspecteur Generaal. Dit is een ere-
graad die alleen door medevrijmetselaars
verleend kan worden, meestal voor een
bijzondere prestatie of bijdrage. 33 is ook
een bijzonder getal in de vrijmetselarij.
Het leven van Jezus telde 33 jaar. Het
magisch vierkant kent optelsommen van
33. Uitgekapt op de Gaudi-kathedraal in
Barcelona. Gaudi was ook vrijmetselaar.

Dit horloge is genummerd 99. Net voor
zijn dood ingekocht. Het kan op zijn leef-
tijd, 47, geen laag werknummer zijn. Der-
gelijke Franse horloges hebben überhaupt
standaard geen nummer. 99, 3x33.
Maçonniek symbolisch het allerhoogste. 

Alziend Oog
Normaliter houdt het gekroonde ade-
laarssymbool in beide klauwen horizon-

taal één zwaard vast. Hier heeft de ade-
laar een zwaard in de rechterklauw en in
de linker de aardbol met kruis erop. Hij
slaat zijn vleugels uit over de aarde en in
beide bekken heeft hij lauwerkransen.
Maçonnerie zal zegevieren en de lauwer-
krans symboliseert vrede. Na de oorlog.
Latere vrijmetselaarshorloges uit de 19de
eeuw zijn er nog wel te vinden. Ook in de
literatuur. Met simplistische massapro-
ductwijzerplaten met de lichtsymbolen
zonnetje, maantje, sterretje. Of de bouw-
symbolen hamertje, troffeltje, laddertje
met drie, vijf of zeven sporten. En erbo-
ven het Alziend Oog wakend toeziend.
Thomas Russell & Son, Liverpool, nr.
53495 (Afb. 12).

Andere categorie
Maar het Hubert-horloge is toch wel

even van een andere categorie. Kunst-
zinnig gegraveerd uit de handwerktijd.
De metselaarsarm, gehoekt met de win-
kelhaaksymboliek. De persoon zelf
onzichtbaar achter het embleem van hun
vrijheidsbeeld verscholen. De passer.
Instrument bij het ontwerpen van een
gebouw. De torens. Metselwerken die
kracht, levensduur en bescherming uit-
stralen. Wollig omfloerst door kolkend
dynamisch loofwerk. Vrijmetselaars in de
anonimiteit hun eigen iconografie met
zich meedragend. Het geheimzinnige
symboliserend. De tijd dat vrijmetselarij
ondergronds ging en illegaal was. En dan
doodleuk op straat rond gaan wandelen
met het wapen van een staatsgevaarlijke
instelling op zak. Dan moest je ballen
hebben.

Afb. 10

Afb. 11

Afb. 12
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Melenhorst Antiek
Rijksstraatweg 167
7391 ML Twello
Tel 0571-273951

Zie onze uitgebreide website:
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voor horlogemaker (vraag mij niet hoe
zo’n test er uit gezien zal hebben). Hij
volgde zijn opleiding in oorlogstijd in
Schoonhoven. Een vroege rekening van
Friederichs uit 1943 is daar nog getuige
van (Afb. 1). Op verschillende plaatsen
deed hij bij uurwerkmakers ervaring op.
Hij werkte te Haarlem, Zaltbommel,
Vorden en Veenendaal. En kort bij de

fourniturenhandel Friederichs te
Amsterdam.

Eigen uurwerkreparatie-
bedrijf
In de wederopbouwtijd had je
drie soorten bedrijven, de voort-
zettingen van voor de oorlog, de
door groothandels financieel in
het zadel geholpen nieuwelingen
en de echte beginnende pioniers,
al dan niet met eigen geld. In
mijn vader’s geval niet met veel
eigen geld.
Na negen jaar ervaringen opge-
daan te hebben door bij anderen
te werken, durfde hij het aan om
in de geboorteplaats van zijn
vrouw een eigen uurwerkrepara-
tiebedrijf te beginnen. De

bekendheid van de familienaam van zijn
vrouw was daarbij van belang. Zij was
namelijk de kleindochter van een beken-
de predikant in Hardenberg. En dat
telde in een kleine gemeenschap. In
 Hardenberg bestonden in die tijd drie
juweliers met een lange bestaansgeschie-
denis. Een ervan wilde stoppen, echter
een overname was financieel niet
 haalbaar. Mijn vader vestigde zich in
1953 als nieuweling, en huurde een
kamer en een deel van de etalage bij een
kleermaker.

hun klanten door exclusiviteit aan te
 bieden. Als een groothandel een dealer
voor een merk in een middelgrote plaats
had kwam daar geen tweede tussen.

Beroepentest
Het voorbeeld voor dit verhaal is het
eigen bedrijf dat mijn vader in 1953
begon. Hij was geboren in Utrecht als

zesde kind van een administratief lei-
dinggevende bij het Diaconessen
 Ziekenhuis te Utrecht. De familie had
geen binding met het vak van horloge-
maker. Wel hadden huisvrienden van zijn
ouders, de familie Pannenbakker, een
 zilversmidsbedrijf in het centrum van
Utrecht. Hij maakte daar kennis met de
werkplaats. Na het doen van een beroe-
pentest bleek dat hij geschikt zou zijn

n de wederopbouw tijd was er
een duidelijk onderscheid tussen
horlogemakers en juweliers.
 Veelal begon een horlogemaker
als zelfstandig reparateur, om

later meer tot juwelierszaak uit te
 groeien. Het was veel gemakkelijker om
als uurwerkmaker te beginnen, de
 grootste investering was vakkennis
omdat de markt vrijwel alleen
maar mechanische, dus onder-
houdsgevoelige, uurwerken kende. 
Om zelfstandig meteen als juwe-
lierszaak te beginnen was veel meer
geld nodig. In die jaren bestonden
natuurlijk de al lang gevestigde
bedrijven die de Tweede Wereld-
oorlog overleefd hadden. Daar-
naast werden nieuwe ondernemin-
gen soms financieel gesteund door
groothandels. Jansen Post en Cocx
uit Amsterdam was daar een
bekend voorbeeld van. 

Clustering van merken
Ook andere groothandels onder-
steunden startende juweliers met
langer lopende kredieten, echter
met een minder compleet pakket.
Vaak, als beginnende juweliers krediet
kregen van groothandel, was daar een
verplichting van afname aan gekoppeld
en was er minder vrijheid om ook ande-
re merken op te nemen. Wiens krediet
met “eet” wiens goederen men “sleet”,
om een variatie op een bekend spreek-
woord te gebruiken. Op uurwerkwer-
kengebied ontstond op deze wijze een
soort clustervorming van merken. Bij
nieuw gevestigde ondernemers zal een
Prisma-dealer zelden ook Pontiac ver-
kopen. Ook beschermden groothandels

Zelfstandig beginnen
als uurwerkmaker of
juwelier
Hoe kom je erbij om begin jaren vijftig van de vorige eeuw een eigen zaak te beginnen als

 horlogemaker of juwelier?

✍ Arjan Barnard

I

Afb. 1 – Rekening van fourniturenhandel
Friedrichs uit 1943.
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Beginmerken
Hoe zou hij aan zijn beginmerken geko-
men zijn? Mogelijk door zijn ervaringen
bij de bedrijven waar hij gewerkt had.
Misschien heeft hij daar vertegenwoordi-
gers ontmoet die hem later bezocht heb-
ben. De hele boekhouding van 1953 tot
heden is bewaard gebleven. En wanneer
je dan uit die rekeningen de horloge -
merknamen van de eerste vijf jaar distil-
leert krijg je een aardig beeld waar hij
mee begonnen is, en welke firma’s met
hem in zee gingen. Ook zie je duidelijk
merknamen die hij even probeerde, 
maar welke om verschillende redenen
niet doorgezet zijn. 
Uit de merkenlijst van het Jaarboek uit-
gegeven door “het Centraal Orgaan
voor de Juweliers en Horlogers” blijkt
dat er in 1959-1960 talloze merken in
Nederland vertegenwoordigd waren bij
diverse groothandels. De merkenlijst
noemt 409 merknamen onder de
 categorie uurwerken. 
Het sprak voor zich dat hij bij de leve -
ranciers van de twee al bestaande juwe-
liersbedrijven niet hoefde aan te komen
als kleine beginneling. In oorlogstijd had
hij op school vriendschappelijke contac-
ten opgebouwd met een Gerard Righolt
uit Wageningen. Vanwege het onderdui-
ken in de oorlogssituatie hebben ze
bewust na schooltijd geen adressen uit-
gewisseld. Nadat mijn vader zijn bedrijf
begonnen was, vroeg hij aan vertegen-
woordigers of zij Gerard kenden en
wisten waar hij gebleven was. Dat bleek
het geval. Daarna zijn de contacten her-
steld en zijn veel goederen en ervaringen
vele jaren lang over en weer uitge-
wisseld. Zeker is dat daardoor ook
bedrijven als leverancier toegevoegd wer-
den. Verder heeft hij in zijn beginjaren
geen zakelijke contacten met collega’s
onderhouden. 

Pontiac reclame
De merken van de omvangrijke lijst met
merknamen konden alleen bekendheid
krijgen door de plaatselijke dealers.
 Vertegenwoordigers en plaatselijke
 reclame waren heel belangrijk. 
Er was geen televisie voor reclame-uitin-
gen. Om van internet en computers nog
maar te zwijgen. Vanuit importeurs of
leveranciers werd veel aandacht gegeven
aan presentatie en reclame-uitingen;
denk aan de buitenklokken waarbij de
merknaam uitgedragen werd en ook
lichtreclame was belangrijk. Voor
Nederland deed het Nederlandse merk

Prisma daar heel veel aan. Prisma werd
in 1948 door Jansen Post en Cocx
 succesvol in de markt gezet. De Pontiac
reclame bleef mede door de wielrenner
Wim van Est, die samen met zijn horloge
een val van 70 meter overleefde, vele
jaren tot de verbeelding spreken. Een
ander voorbeeld van klantenbinding was
de veelheid van fraaie kalenders met
Zwitserse landschappen die de verschil-
lende merken aanboden tijdens de jaar-
wisseling.

Drie kopersgroepen 
Het horloge was een tastbaar bezit voor
de drager, bijna vergelijkbaar met het
bezit van een eigen auto in deze tijd. De
kopers van een horloge konden in drie
categorieën ingedeeld worden. Een ver-
gelijking overgenomen zoals deze gold
bij mensen die bij de Rotterdamse
Droogdok Maatschappij werkten: bol-
hoeden en hoge hoeden, gleufhoeden en
petten. Daarmee is aangegeven het ver-
schil tussen directieleden, kantoorperso-
neel en de arbeiders. Met het verdwijnen
van het dragen van hoofddeksels ver-
dwijnt ook een beetje het standsverschil.
Deze vergelijking gaat eigenlijk ook op
voor de verkoop van horlogemerken,
exclusiviteit zoals Omega, Zenith,
 Eterna voor directieleden. Patek Philipe
of Rolex voor de directeur zelf. De
gleufhoeden kochten Prisma, Pontiac,
Roamer enzovoorts. De petten, Kienzle,
Junghans en postorder- en warenhuis-
merken (warenhuismerken worden in
het Jaarboekje specifiek genoemd.)

Veel reparatiewerk
De winkels moesten door vertegenwoor-
digers overtuigd worden om merken op
te nemen. Vakbladen vanuit het buiten-
land waren immers niet breed vertegen-
woordigd. Wel was er vanuit de Zwitser-
se industrie een steunpunt in Nederland.
De voorlichtingsdienst van de Zwitserse
horloge industrie met een postbus te Den
Haag, dit ter promotie van het Zwitserse
uurwerk zoals het Jaarboekje aangeeft
(Afb. 2). 
Uit de bewaarde rekeningen over het
jaar 1953 blijkt dat onze beginnende
uurwerkmaker de eerste jaren van zijn
bedrijf logischer wijze met verschillende
leveranciers zaken deed. De beginbalans
opende per 20 januari 1953 met een
bedrag van fl. 2248,93. Bestaande uit 
fl. 990,68 aan gereedschap en voorra-
den, aan geleend geld fl. 500,- (van zijn
vader). De rest fl. 750,25 was eigen geld.

De omzet voor het jaar 1953 was 
fl. 6944,39. Daarvan was fl. 2859,73
aan inkomsten uit reparaties afkomstig
en fl. 2804,21 uit verkochte uurwerken
(inclusief klokken en wekkers). Dit ver-
antwoordt de constatering dat hij ver-
moedelijk veel reparatiewerk verrichtte
gezien de vele rekeningen van fourni -
turisten.

Zakhorloges vs polshorloges 
Naast een enkele bestelling van een
onderdeel via de importeur van een
bepaald horlogemerk betrok hij de
meeste fournituren via de bekende four-
niturenhandelaren Simons, Friederichs,
Klaasen en Kreusen’s en Van der Waal.
De horlogeglazen werden van de Stella
fabriek van onbreekbare horlogeglazen
uit Maastricht betrokken. Een eenvoudig
vormglas kostte fl. 1,50 en 15 cent aan
portokosten.  
In het beginjaar 1953 kocht hij 87
 horloges in, 37 heren, 28 dames en 18
waarvan de soort niet aangegeven werd,
tevens 4 zakhorloges. Op de rekeningen
stond vermeld dat 4 van al deze horloges
een cylindergang hadden (niet alleen de
zakhorloges); bij bijna alle andere stond
specifiek ankergang vermeld. 
Hieruit blijkt dat in 1953 de vraag naar
zakhorloges vermoedelijk al grotendeels
verdrongen was door het polshorloge.
Op grond van de aantallen per merk
kun je zeggen dat Avia, Prisma, Pronto
en Roamer de hoofdmerken waren.

Keuzezendingen
De keuze voor de klant werd wel beïn-

Afb. 2 – Advertentie horloge industrie uit
 Jaarboek 1960.
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vloed door het feit dat de firma Junta als
importeur van Pronto bereid was ruime
keuzezendingen te sturen waardoor het
assortiment groter was dan de inkoop -
cijfers aangeven. Er werd ook een keuze-
zending van 27 stuks gezien. Dat ver-
klaart ook dat het hoogste aantal
horloges, per verkocht merk, de merk-
naam Pronto heeft. 
Opvallend is ook dat van de 17 merk -
namen die in 1953 aangetroffen zijn, 
er 9 niet in de lijst van het Centraal

Orgaan voorkomen (Centraal Orgaan
voor de detailhandel in juwelen, goud,
zilver, uurwerken en aanverwante artike-
len in het uurwerkmakersambacht), ter-
wijl de leveranciers wel op de lijst staan.
Het kan zijn dat de zes jaar tussen 1953
en de datering van de lijst (1960) hierop
van invloed is. Alleen de handelsonder-
neming Rogia met Eppo komt niet in de
lijst van het Centraal Orgaan voor. De
andere gevoerde merknamen waren
 Alinox, Avia, Corona, Enicar, Eppo,
Gesa, Mago, Medana, Mobile, Otezy,
Prisma, Pronto, Roamer, Rogia, Roskopf
patent, Tim en Zedy.

Roamer
Het eerste horloge dat verkocht werd
was een Roamer van de Nederlandse
Horlogehandel. Het horloge was 
5 dagen voor de officiële opening op 19
januari ter keuze ontvangen en bedoeld
voor een plaatselijke koperslager. De
verkoopsprijs van fl. 95,- was een heel

bedrag voor die tijd en met een marge
van 40% was dat een leuk begin (Afb. 3
en 4). Het horloge is toevallig in 1999,
46 jaar later weer in ons bezit gekomen.
De weduwe van de koperslager wilde
een wekker kopen en op onze vraag of
zij het horloge nog bezat was het ant-
woord ja. Wij hebben het tegen het aan-
koopbedrag van de wekker geruild.  
Het merk Roamer komt van de fabriek
van Meyer en Studeli welke op de uur-
werkjes MST aangeeft.

Prisma
Prisma horloges zijn maar enkele jaren
gevoerd. Vrijwel zeker is dit een gevolg
van het feit dat een van de andere juwe-
liers dit merk ook voerde, en dat de

Afb. 3 – Rekening van de Nederlandse Horlogehandel voor het eerste horloge.

Afb. 4 – Het eerste verkochte horloge: een Roamer.

Afb. 5 – Vroeg Prisma dameshorloge.

Afb. 6 – Vroeg Prisma herenhorloge.

Afb. 7 – Uurwerk vroeg Prisma herenhorloge.
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importeur het reparatiebedrijf te klein-
schalig vond om er grote verwachtingen
van te hebben. Ook omdat er destijds
nog geen sprake was van uitbreiding tot
echte juwelierszaak. Prisma is een eigen
merk van de Nederlandse groothandel
Jansen Post en Cocx uit Amsterdam. De
merknaam Prisma is in 1948 geïntrodu-
ceerd. 

Avia
Avia horloges werden afgenomen via de
firma Gomperts, eerst gevestigd te
Amsterdam en later te Hilversum. Deze
hebben jarenlang deel uitgemaakt van
het assortiment, zowel voor heren- als
damesmodellen. Avia ondersteunde ook
middels een fraai lichtreclamebakje voor

in de etalage (Af. 8). De firma leverde
naast horloges ook klokken en wekkers
van het merk Peter. Avia was een
 Zwitserse fabriek en gebruikte uurwer-
ken van het fabricaat FHF 28 (Afb. 9).

Pronto
Pronto horloges van de Zwitserse
firma Maitre et Fils werden in
Nederland geïmporteerd door de
Haagse firma Junta. Met dit bedrijf
is jarenlang een goede relatie
geweest. Vanwege de goede kwaliteit
van de horloges, maar ook vanwege
de ondersteuning via de importeur.
De relatie met de vertegenwoordiger
was vriendschappelijk en de firma
stuurde op aanvraag royale keuzezen-
dingen. Bijvoorbeeld als er soms een
gouden model nodig was waarvan de
voorraad niet zo groot was. 

De firma Junta
De naam Junta bestond al voor 1949
en was eigendom van de kapitaal-
krachtige heer R. van Martels ook wel
Von Martels Dankern genoemd. Hij ging
in 1949 een samenwerking aan met de
heer A. Groothuis die goed Duits en
Frans sprak om horloges en wekkers te
importeren, aanvankelijk alleen Kienzle
en Pronto (Af. 10). De zaak was
gevestigd in de Surinamestraat 15 in Den
Haag (Afb. 11). Er werkten ongeveer 5
mensen plus 3-4 vertegenwoordigers.
Groothuis werkte op de bel-etage aan de
voorkant, de administratie was in de
achterkamer en de expeditie onder
 leiding van de heer Vogels was in het
souterrain. De vertegenwoordigers waar-
onder J. de Groot hadden ieder een deel
van het land en op zaterdag waren ze in
Den Haag en werd er gewerkt tot 14.00
– 15.00 uur. Groothuis bezocht de
 klanten een maal per jaar of twee jaar.
Groothuis had goede contactuele eigen-
schappen en goede contacten met klan-
ten en fabrikanten. Dat ging soms boven
zakelijke belangen. De relatie met Van
Martels werd minder daar deze Groot-
huis onvoldoende liet delen in de winst
en Van Martels zich verder niet met de
zaak bezig hield. Naast Kienzle en
 Pronto voerde Junta stopwatches van
een andere Zwitserse fabrikant, koe-
koeksklokken, en ook duivenklokken.
Schoorsteenklokken liet hij maken bij
een bedrijf in Rotterdam en ook wel bij
de klokkenfabriek van stijlklokken (De
Jonge) in Schoonhoven die nog steeds
bestaat. De samenwerking met Van
 Martels liep uit op een breuk. Groothuis
kreeg de vertegenwoordigingen op zijn
naam en ging rond 1960 op zoek naar
een andere financier. Dat werd Hage -
meyer en het bedrijf verhuisde naar de
Westersingel in Rotterdam. In Rotter-

dam deed hij zijn werk met veel minder
plezier onder meer door de hoge rende-
mentseisen van Hagemeyer. Hij noemde
ze “slavendrijvers” en “kolonialen”.
Hagemeyer nam later ook Hofman &
Vis in Rotterdam over en deze bedrijven
werden samengevoegd. Groothuis ging
met pensioen in 1976. Hij was toen 62.
Later fuseerde het bedrijf nog met Carel
Teulings, een bedrijf uit Den Bosch, en
verhuisde de zaak daarheen. 

Chromen horloge
Op een rekening van Junta gedateerd 19
juli 1954 zien we als referentienummer
410100 (Afb. 12). Het nummer staat
ook op het achterdeksel van het gelever-

Afb. 8 – Avia lichtreclame.

Afb. 9 – Avia herenhorloge.

Afb. 10 – Advertentie van Junta in vakblad
 Christiaan Huygens, september 1950.

Afb. 11 – Surinamestraat 15 in Den Haag, waar
nu de ambassade van Cyprus gevestigd is.
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de horloge (Afb. 13). Het is een stalen
achterdeksel bij een chromen horloge;
door slijtage is op veel plaatsen de
chroomlaag weggesleten en komt het
messing er zichtbaar onder vandaan. Dit
nummer 410100 zien we niet bij de
vroegste rekeningen uit 1953. Het zal
dus vrijwel zeker in 1954 een nieuw
modelnummer zijn geweest of een
omnummering van een reeds bestaand
nummer. In 1953 kwamen veel 5 cijfer-
nummers voor met uitzondering van
modelnummer 910102, welke ook in
1953 voorkwam. Helaas kan dat nog
niet aan een nog bewaard gebleven hor-

loge gekoppeld worden. Heel voorzichtig
zou ik willen beweren dat als het 6 cij-
fer-nummer begint met een 9 het een
dameshorloge is en wanneer het met een
cijfer 4 begint het een herenmodel moet
zijn. Als uurwerk gebruikte Pronto een
FHF 28 met een centrale secondewijzer
en een FHF 70 indien het een kleine
secondewijzer betrof. 

De merknaam Pronto is rond 1990 naar
Hongkong verkocht maar als productie-
merk officieel gestopt in 1998/1999 De
merknaam is nu eigendom van een firma
in Meyrin (Genève) met een filiaal in
Hongkong.

Verrassing
Bij het schrijven van dit artikel kwam
nog een verrassing aan het licht. Tijdens
de periode van hoge goudprijzen in
2013 werden door klanten veel oude sie-
raden ingeruild. Plotseling zat daar van
een oude klant een dameshorloge tussen

van het merk Medana (Af. 14). Die
naam kwam mij nu bekend voor van de
samengestelde lijst. En vrijwel zeker
blijkt dit een van de drie Medana’s te
zijn die op een rekening voorkomen uit
1953 (Afb. 15). Het is een cylinderuur-

Afb. 12 – Rekening Junta 19 juli 1954.

Afb. 13 – Achterdeksel Pronto horloge.

Afb. 14 – Medana horloge.

Afb. 15 – Rekening Medana horloge uit 1953.
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werk van MST (Roamer). Van dit horlo-
ge bleek de balanskloof stuk te zijn. Op
dat moment bedacht ik de sloopuur-
werkjes van het bedrijf die op merknaam
in lucifersdoosjes staan opgeborgen eens
na te zien (zie TIJDschrift 2013-4). Daar
kwamen nog twee Medana’s uit naar
voren, een heren- en een damesmodel.
Zouden dan alle drie modellen in eigen
sloop terecht gekomen zijn? Ook van het
onbekende merk Otezy werd een sloop -
uurwerk met wijzerplaat aangetroffen
(Afb. 16). 

Afb. 16 – Otezy uurwerk.

Namen en adressen van  bedrijven uit rond
1953 in de tekst genoemd
– Klaasen en Kreusen’s, fourniturenhandel,  Amsterdamse Straatweg 113,

Utrecht.

– J. van der Waal, Regentesselaan 48, Den Haag.

– C.V. Simons uurwerken en fourniturenhandel, Rooseveltlaan 231,
 Amsterdam Zuid.

– J. Friederichs Fourniturenhandel N.V., N.Z.  Voorburgwal 146, Amsterdam
en  Eendrachtsweg 34, Rotterdam.

– De Nederlandse Horlogehandel, op naam van G.J.Portielje, Herengracht 345,
te Amsterdam, voerde merken als Longines, Cyma, Tim Watch,  Roamer en
Medana, Junta, Handelsonderneming Junta N.V.,  Surinamestraat 15, 
Den Haag, voerde Pronto horloges en Kienzle  wekkers.

– Stella fabriek van onbreekbare horlogeglazen,  Wilhelminasingel 40,
 Maastricht.

– Jansen Post en Cocx, Nes 5-7, Amsterdam,  merknaam Prisma.

– Fa. Gomperts, Binnenkant 48, Amsterdam, (later Hilversum)  voerde Avia.

Bronnen:
Eigen archief juwelier Barnard.
Jaarboek 1958-1959 en 1959-1960 van het Centraal Orgaan voor  Juweliers en
 Horlogers.
Met dank aan Herman Groothuis, Vlist.
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Bij eenmalige plaatsing 
1/1 pagina € 195
1/2 pagina € 145

Bij 4 plaatsingen  
1/1 pagina € 245
1/2 pagina € 195

Voor achterkant omslag en  binnenzijde omslag 
gelden  afwijkende tarieven.

Advertentietarieven
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Gude & Meis Antieke Klokken
Nieuwe Spiegelstraat 60
1017 DH  Amsterdam
020 612 9742

Een fraaie Schotse 
mahoniehouten regulateur 

Marschall & Sons  
Edinburgh, circa 1840

H. 195 cm.
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met sluithaakjes (‘latches’). Uiteraard is
een fusee toegepast. 

Opbrengst
De achterplatine (Afb. 3) is rijk gegraveerd
en van de bekende signatuur voorzien.
Helemaal onderaan -verdekt door de slin-
ger) is het cijfer 93 gegraveerd. Het slin-
gergewichtje is bolvormig en voorzien van
cijfers voor de fijn regulering. Zoals zicht-
baar op afbeelding 2 slaat de klok als er
aan het koord (op de foto niet aanwezig)
getrokken wordt de uren en kwartieren op
twee bellen.
Bij een richtprijs van $ 100 - 120.000
bracht de klok bij Bonhams New York
$ 116.500 (€90.000) op. Deze relatief
lage opbrengst voor een Tompion tafel-
klok is ongetwijfeld toe te schrijven aan de
niet originele kast.
*) rozehout wordt zo genoemd vanwege
de welriekende geur van het bewerkte
hout, dat komt van een Braziliaanse boom
van het geslacht Dalbergia.

aangeboden op een veiling van Sotheby’s,
toen voorzien van een rozehouten *)
kastje, niet uit de periode en dus niet
 origineel. Dit is door de Britse expert
Percy Dawson vervangen door het huidi-
ge, dat geheel in de stijl is van het laatste
kwart van de 17de eeuw.

Goed gesigneerd
De klok is zowel op de voorplaat onder de
cijferring als op de achterplatine gesig-
neerd. Op de achterplatine heeft Tompion
onderaan het cijfer 93 laten graveren. Vol-
gens kenners betekent dit dat de klok
omstreeks 1685 is vervaardigd.
De wijzerplaat meet 6 inch (15,2 cm) en is
zeer eenvoudig uitgevoerd met alleen een
cijferring voor uren en minuten. Als hoek-
stukjes dienen fijn gegoten engelenkopjes.
Het uurwerk (Afb. 2) is zorgvuldig gecon-
strueerd op de wijze die de naam Tompion
beroemd heeft gemaakt: met vijf ‘pillars’
tussen de platines, die aan de achterzijde
zijn geklonken en aan de voorkant sluiten

e meeste Engelse tafelklokken
uit de 17de en 18de eeuw zijn
voorzien van gaand werk en
slagwerk, dit laatste soms
ook met een trekrepetitie.

Deze klok echter heeft een slagwerk dat
uitsluitend op afroep werkt. Opmerkelijk
is ook het betrekkelijk klein formaat: het
kastje is 35 cm hoog (Afb. 1).
Dit kastje is overigens niet het originele,
dat kennelijk in de loop der eeuwen verlo-
ren is gegaan, mogelijk tijdens het langdu-
rige verblijf in China. In de 19e eeuw was
de klok eigendom van mevrouw Tzu Hsi,
de weduwe van de keizer. Zij verkreeg
deze uit de grote collectie klokken en hor-
loges die een voorvader van haar man, kei-
zer K’ang Hsi (1662-1723), ook bekend
van het naar hem genoemde porselein) bij-
een had gebracht. In 1950 werd de klok

D

Keizerlijke klok
bij Bonhams
Wat Rembrandt is voor schilderijen, is Tompion voor (Engelse) klokken: de absolute top. Het

internationale veilinghuis Bonhams verkocht onlangs een bijzondere tafelklok van deze maker.

De zeldzame klok heeft alleen gaand werk en slagwerk met repetitie.

✍ Erik Glasius

Afb. 1 – Voorzijde van de tafelklok Thomas
Tompion nr. 93 uit circa 1685.

Afb. 2 – Het uurwerk met de snek voor het
gaand werk en het repetitie mechanisme.

Afb. 3 – Achterplatine met signatuur en prachtig
graveerwerk.
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et uurwerk is van Mattias Peeters (ook wel Peters). Hij is
geboren in 1772 te Zutendaal (België) als zoon van Thomas
Peeters en Catharina Nijs. Mathias huwde op 28 juni 1800
in het naburige Opglabbeek met Anna Maria Gielen. In die
plaats is hij overigens in 1848 overleden. Hij was niet alleen

een productief uurwerkmaker, maar voerde daarnaast ook restauraties
uit aan torenuurwerken en huisuurwerken. Het onderhavige uurwerk uit
een staand horloge is gemaakt vóór zijn huwelijk in de Zutendaalse peri-
ode (Afb. 2).

Vroeg uurwerk
De bijgaande foto toont de voorzijde van het uurwerk. Een getoogde
messing plaat met tinnen cijferring, tinnen hoekornamenten en mooi
gesmede ijzeren wijzers. In de toog een tinnen naamplaatje voorzien van
flankerende, eveneens tinnen ornamenten. Op het plaatje lezen we onder
de naam het cijfer 19. We hebben dus van doen met een relatief vroeg
uurwerk van deze maker.
Mattias heeft op zijn wijzerplaten eenvoudige graveringen die onderling
veel op elkaar lijken. Op deze wijzerplaat heeft hij, afwijkend van het
gebruikelijke, een aantal concentrische lijnen getrokken voorzien van
Romeinse  cijfers. Het centerpunt is overigens geen gaatje in de plaat
(Afb. 3).

Vraagteken
We hebben ons afgevraagd wat zijn motief is geweest om de cirkels te
maken. Het lijkt ons geen decoratief element. Immers, de aanwezigheid
van een beperkt aantal Romeinse cijfers en dan ook nog alleen even cij-
fers, wekt de indruk dat er een doel aan ten grondslag ligt. Heeft Matti-
as op die plaats een mechaniek willen maken (en niet uitgevoerd)? Zo ja,
met welk doel? Of heeft hij iets geheel anders voor ogen gehad? Voor ons
in elk geval volslagen onduidelijk. Misschien dat een van de lezers de hel-
pende hand kan reiken.
Verder houden we ons nog steeds aanbevolen voor informatie van bij-
voorbeeld verzamelaars van gesigneerde, zogenoemde Limburgse staan-
de-, tafel-, of hangklokken.

w.brouns@ziggo.nl 077-4748288
hj.smeets@gmail.com 0475-502241

H

Een gravering
met een
 vraagteken?
In het kader van onze studie naar Midden- en Noord-

Limburgse uurwerkmakers en hun producten,  kwamen

we in contact met een particulier die ons ter docu-

mentatie een uurwerk aanbood met een opmerkelijke

gravering (Afb. 1)

✍ Walther Brouns en Henri Smeets

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3
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Riefler
In hetzelfde deel 4 zal een omvangrijk
hoofdstuk de precisieklokken van Riefler
behandelen vanaf circa 1890. Door de
klokken van Riefler (en de speciale repli-
ca’s met het zwaartekracht-echappement
van Hans de Zeeuw waarmee hij zelfs
een dubbele-slingerklok “volgens Rie-
fler” bouwde), ben ik acht jaar geleden
mij gaan interesseren voor precisieklok-
ken, die tot in de 20ste eeuw werden
gebruikt in sterrenwachten door geheel
de wereld.

Strasser & Rohde
Dat geldt ook zeker voor de Strasser &
Rohde uurwerken (vanaf 1875) die nu in
dit deel 3 al kunnen worden bewonderd.
Ruim 250 pagina’s worden besteed aan
een uitgebreide beschrijving van deze
uurwerken, afgesloten door een bijge-
werkte lijst van Strasser & Rohde klok-
ken met honderden vermeldingen van
datum, bezitter, bronnenvermelding en
beschrijving. Door mijn werkzaamheden
in Delft en mijn speciale belangstelling
voor de geodeet Vening Meinesz, die in
de jaren dertig van de vorige eeuw met
precisieklokken over de hele wereld
zwaartekrachtmetingen uitvoerde vanuit
de toen net opgekomen onderzeeboten,
ben ik in Delft (met hulp van Joop
 Gravensteijn) twee Strasser & Rohde
uurwerken tegengekomen, die nu nog in
het gebouw van geodesie en die van
Civiele techniek van de Technische Uni-
versiteit te vinden zijn en vanzelfspre-
kend in het boek aan de orde komen.

Nederlandse historie
Het is ook voor ons als Nederlanders
leuk om in het boek van Ermert stukken
Nederlandse historie tegen te komen,

Onder de titel “Präzisionpendeluhren in Deutschland von 1730 bis 1940. Observatorien, Astrono-

men, Zeitdienststellen und ihre Uhren” brengt Jürgen Ermert dit jaar een boekenreeks uit in 4

delen over het gebruik en de ontwikkeling van precisie-slingeruurwerken in Duitsland (inclusief

18de en 19de eeuw Oostenrijk) en hun Engelse voorgangers vanaf circa 1730 tot 1940.

✍ Kees Grimbergen

Precisie-slinger-uur
Nieuwe boekenreeeks

ls eerste boek uit deze reeks
is nu deel 3 uitgebracht, dat
gaat over de in Duitsland
geproduceerde astronomi-
sche slingeruurwerken in de

periode 1840 tot 1940 (deel 1); er komt
nog een vervolg over deze periode in
boek 4. Na een inleiding met een over-
zicht van dit onderwerp (14 pag), en een
beschrijving van het leven en werk van
Joseph Nieberg (12 pag), verhaalt dit
deel over Glashütte als het “Mekka” van
de Duitse productie van precisie-uurwer-
ken (136 pag) en als belangrijkste voor-
beeld uit deze periode wordt het verhaal
van de firma Strasser & Rohde en haar
producten verteld in 235 pagina’s.

Voorproefje
Uit dit eerste deel kan men afleiden wat

A
er allemaal te verwachten is van deze
boekenreeks van formaat (21 x 29,7 cm):
In totaal ruim 1.500 pagina’s informatie-
ve tekst over precisieklokken met meer
dan 3.000 afbeeldingen (overwegend in
kleur), dit alles wel in het Duits (zie ook
www.ppu-buch.de).
De belangrijkste reden om dit boek te
schrijven is het aanvullen van de bestaan-
de boeken over precisie-uurwerken met
de Duitse bijdragen op dit gebied.
Degenen die geabonneerd zijn op Anti-
quarian Horology hebben al een voor-
proefje van de noeste arbeid van Jürgen
Ermert mogen ontvangen (33,1 Septem-
ber 2011, p. 70-88), toen hij een aange-
paste lijst van Derek Howse presenteerde
met astronomische klokken in observato-
ria en hun makers tussen 1670 en 1850.
In boek 4 zal deze lijst wederom verder
uitgebreid als een appendix worden
gepresenteerd.
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zoals die over deze juist genoemde uurwerken. Zo is er
ook een hele briefwisseling (pag 386 t/m 403) van wel
30 brieven opgenomen van Professor Van de Sande
Bakhuyzen, opvolger van Frederik Kaiser als directeur
van de Leidse Sterrenwacht, met de firma Strasser &
Rohde tussen 1898 en 1904. Het is heel boeiend om
deze discussie over de (moeizame) levering en de pro-
blemen bij het gebruik van twee S&R klokken die de
Sterrenwacht vanaf 1899 bezat, (S&R No. 178) en een
geodetische Veldklok (S&R No. 277), te volgen en alle
afbeeldingen van de zowel Nederlandse als Duitse
 brieven te zien. Het bijzondere is dat de schrijver er
niet voor terugschrikt ook melding te maken van deze
problemen en daarmee de complexiteit van deze uur-
werken illustreert.

Luxe uitvoering
Het nu uitgekomen deel 3 is buitengewoon luxe uitge-
voerd met heel veel afbeeldingen, waarvan sommige

meerdere malen
voorkomen om
de lezer tegemoet
te komen en
terugbladeren te

voorkomen. De tekst is heel zake-
lijk en kundig geschreven. Het boek is zijn geld (Euro
146 excl. verzendkosten) dan ook meer dan waard,
hetgeen ook opgemaakt kan worden uit de uitgebreide
(9 pagina’s), in het Engels gestelde, recensie door Ian
Fowler, de van oorsprong Engelse, zeer ervaren, restau-
rateur, vanaf de jaren zeventig woonachtig en werk-
zaam in Duitsland. Voor echte liefhebbers is er, voor 80
Euro meer, ook nog een extra deluxe editie verkrijg-
baar. Zie voor dit alles: www.ppu-buch.de.

werken 
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Museum- en 
Verenigingsnieuws

Martin van Iersel

BIJEENKOMST RESTAU -
RATIE DUNSTERKLOK 
De KVS organiseerde op in januari in
Odijk een bijeenkomst over een door de
KVS te bekostigen restauratie van de klok
van Roger Dunster uit de SMAT collectie,
die momenteel te zien is in het Museum
van het Nederlands Uurwerk. 

Meer dan 50 leden van de KVS (foto 1)
hebben gediscussieerd over wat er nu
wel en wat niet zou moeten worden
gerestaureerd aan de in de zaal tentoon-
gestelde Dunsterklok. Michiel van Hees
leidde deze discussie in met een boeiend
verhaal over maker van dit bijzondere uur-
werk. Voor deze inleiding had hij zelfs
speciaal de kast van een andere klok van
Dunster meegenomen.

Naast het verhaal over Dunster
vroeg Michiel aandacht voor de
SMAT collectie. Hij roept vrijwilligers
op, die bereid zijn om de SMAT-col-
lectie te helpen beschrijven en digi-
taliseren. 

Na een pauze vertelde voorzitter van de
SMAT, Ben Hordijk over de voortgang
van de samenwerking STCN. Ook liet hij
het uitgebrachte prospectus ten behoeve

Klokkenvrienden 
SMAT (KVS)

van de realisatie van een Tijdmuseum
zien. 

Als laatste onderdeel van deze bijeen-
komst organiseerde de KVS een kennis-
markt over bijzonder gereedschap van de
klokkenmaker. Tijd om bij elkaar in de
keuken te kijken en tips & trics uit te
wisselen onder het genot van een
 drankje. 

ALGEMENE LEDEN -
VERGADERING KVS
Op zaterdag 5 april 2014 vindt om
13.30 uur te Odijk (Rijnplein 7) de
Algemene Leden-vergadering van
KVS plaats gevolgd door een lezing van
Chris Schouten.

De agenda met de bijbehorende stukken
wordt 2 weken voor de vergadering aan
de leden toegestuurd. 
Na de pauze zal Chris Schouten een
lezing geven met als titel:
“Een klok met een verassing”.
De middag wordt afgesloten met een
borrel.

De jaarlijkse Elektro-uhrenmarkt in
Mannheim is dit jaar van 
28 tot 30 maart. 

Voor meer informatie google:  
Lotterman-uhrenmarkt 2014.

Aangeboden: Ambachtelijk hand -
geknoopt knobbel koord voor uw
antieke klok.  Vlaskoord of hennep -
koord in de kleur naturel of groen.
Diameters van 4 tot 9 millimeter.
M. Penso, tel. 055 - 576 84 26.
E-mail: m.penso@kpnmail.nl

Foto 1 – Meer dan 50
leden discusieerden
over de restauratie
van de Dunsterklok.
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e samenkomst vond het
afgelopen jaar op 23 novem-
ber plaats in het Spoorweg-
museum in Utrecht. Paul
Kersten trad als dagvoorzit-

ter op. In overeenstemming met zijn taak
in de locatie (de Wachtkamer 3e Klasse)
droeg hij een conducteurs-pet en in
plaats van een hamer gebruikte hij het
snerpende fluitje. Het programma werd
daarmee precies volgens het tijdschema
afgewerkt, zoals dat hoort in de spoor-
wegtraditie. Peter-Paul de Winter, hoofd
collecties van het Spoorwegmuseum, gaf
ons direct na de opening een introductie
in die traditie en in het beleid van het
Spoorwegmuseum om de geschiedenis
van de spoorwegen en het reisvervoer in
Nederland bij het publiek levend te hou-
den.

Bedoeling maker
Conserveren en restaureren waren de
kernbegrippen waaromheen het pro-
gramma was opgebouwd, met een
hoofdaccent op restaureren. Matthew
Read, docent Conservation of Clocks at
West Dean College en tevens Conserva-
tor en Assistant Curator van de Royal
Observatory in London legde in zijn
lezing een stevige basis voor de discussie
over restaureren. Waar repareren tot doel
heeft de functie van een object te herstel-
len, is het doel van restaureren een object
te herstellen in overeenstemming met de
inzichten over de functie van het object
in zijn tijd. Die tijd wordt bepaald door
de periode in onze geschiedenis: die kan
lang geleden zijn, maar ook hier en nu.
De restaurator moet altijd een idee heb-
ben over de bedoeling van het object,

zoals de maker en ook de opdrachtgever
dat oorspronkelijk zag. Naar die bedoe-
ling kan de restaurator gissen, zeker
weten bestaat niet of nauwelijks.
Daardoor is een diversiteit aan inzichten
over cultureel erfgoed altijd aanwezig of
op zijn minst mogelijk.

Materieel geheugen
In de zoektocht naar hun oorsprong bie-
den historische objecten een materieel
geheugen: “cultural property is material
memory”, dat ons helpt en dat respect in
de omgang ermee vereist in het belang
van het behoud van de eigenschappen en
in het belang van toekomstige restaura-
ties. Uitgangspunt is dat elke restauratie
het object en zijn geschiedenis verandert.
Matthew Read’s framework voor het
restaureren bevat met dit uitgangspunt

D

Een impressie
Symposium Conserveren en Restaureren

De Stichting Tijdmeetkundige Collecties Nederland, opgericht tijdens het eerste tijdmeetkundige

symposium in november 2011, bracht liefhebbers en ambachtslieden op het gebied van uurwer-

ken voor de tweede maal in een symposium bijeen, ditmaal ter bespreking van het onderwerp

CONSERVEREN en RESTAUREREN. 

✍ Marijke van Vonderen

Foto 1: Het begin van de restauratie
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de volgende stappen: (1) stel vast en
beslis wat er veranderd wordt; (2) houdt
de interventie minimaal; (3) zorg ervoor
dat elke ingreep ongedaan kan worden.
De restaurator moet te allen tijde zijn of
haar werk kunnen rechtvaardigen en
daarom hoort bij elke restauratie ook
verslaglegging.

Ethische overwegingen
Na de koffiepauze kwam Caroline van
der Elst, restaurator van schilderijen, aan
het woord. Zij besprak ethische afwegin-
gen bij het restaureren van schilderijen.
Aan de hand van de restauratie van een
drieluik gaf zij een voorbeeld over de
besluitvorming die naadloos paste in het
framework van Matthew Read. Waar
kies je voor: krijgt de oorspronkelijke
beeldvorming de voorrang of wordt de
toevoeging uit een latere eeuw gerespec-
teerd? Duidelijk werd hoe belangrijk de
argumentatie voor een bepaalde keuze is
en daarmee de rechtvaardiging van het
werk. In de daarop volgende lezing van
Helene Besançon, conservator van het
Nationaal Glasmuseum, stond museaal
restaureren op het programma. Niet elk
museum heeft de financiële mogelijkhe-
den conserveren en restaureren ruimhar-
tig met elkaar te verbinden. Wat doe je in
zo’n geval? Het Nationaal Glasmuseum
heeft voor een zeer interessante oplossing
gekozen: in de eerste plaats wordt glas
ook in scherven geëxposeerd en in de
tweede plaats is aan het museum een

glasblazerij verbonden waarin onder
meer oude producten met oude technie-
ken worden nagemaakt. Daardoor komt
naast het historisch overzicht ook het
oude ambacht onder de aandacht van het
publiek. De winkel waarin recent
gemaakt glaswerk uit de glasblazerij
wordt verkocht zorgt voor broodnoodza-
kelijke extra inkomsten voor de instand-
houding van het museum. De enthousiast
gebrachte lezing liet zien hoe objecten die
niet meer kunnen worden hersteld, laat
staan gerestaureerd, nog wel een grote
bijdrage leveren aan het materiële geheu-
gen van ons culturele erfgoed. 

Fred Kats
Tot slot van het ochtendprogramma
werd de invloed van restauraties op de
waardering van het object belicht door
Fred Kats, uurwerkmaker, restaurator en
handelaar. Met zijn lezing kwam het
bestaan van cultureel erfgoed buiten het
museum in beeld. Daar verkeert het in
een wereld die een prijs vraagt voor
objecten die liefhebbers en verzamelaars
interessant vinden. Restauraties kunnen
de waarde van een object verhogen maar
ook verminderen. Hoe beslis je voor de
juiste aanpak? Hier speelt de eigenaar
een even belangrijke rol als de restaura-
tor in de besluitvorming over wat door
restauratie zal worden veranderd, de eer-
ste stap in het framework van Matthew
Read. Fred Kats wijst op het bestaan van
een tweede framework en wel in de vorm

van een test, die een referentiekader biedt
bij de bepaling van de invloed van
imperfecties op de waarde van het object.
Deze test kan op internet worden opge-
haald. 

Vaststellen imperfecties
Elke restauratie begint zoals gebruikelijk
bij het vaststellen van die imperfecties. In
de eerste stap van de test wordt het doel
van de test zelf bepaald (bijvoorbeeld
certificatie); in de tweede stap wordt
vastgelegd tot welke categorie binnen een
groep van objecten het te restaureren
object behoort (bijvoorbeeld een Friese
staartklok); ten slotte worden imperfec-
ties van het te testen object onderzocht
en ingevuld in testcategorieën die bestaan
uit een opsomming van mogelijke
imperfecties zoals die tot nu toe door
restaurators zijn gevonden. Het totaal
van de aangegeven imperfecties bepaalt
de waardevermindering van het object,
die automatisch leidt tot de testuitslag:
“still qualified” of “did not pass the
test”. Uiteraard bepaalt uiteindelijk de
opdrachtgever of een restauratie bij een
negatieve uitslag toch nog doorgaat. De
uitslag van de test behoort even goed te
worden opgenomen in het verslag. De
rechtvaardiging voor restauratie is sim-
pelweg een andere dan de testuitslag.

Restauratorengilde
Na de lunch gaf Rob Memel, restaurator
uurwerken, zijn visie op de situatie van
de restaurator en de restauratiekunde in
Nederland. Het gaat om een ambacht,
waarvoor nog steeds een vooropleiding
bestaat in de vorm van uurwerkmakers-
opleiding. Restauratiekunde vereist een
leerproces in de praktijk, waarbij liefst
verschillende leerplaatsen de kans bieden
ervaring op te doen in de praktijk en ook
in de ethiek van het restaureren. In
Nederland werken zo’n 30 restaurators
van klokken, waarvan sommigen samen-
werken en anderen niet. Dat kan dus
beter. Dat geldt ook voor de kwaliteit
van sommige restauraties, waarvan Rob
Memel voorbeelden toont. Betere onder-
linge samenwerking zou dat wellicht
kunnen voorkomen. Het lijstje aanbeve-
lingen van Rob Memel zou kunnen wor-
den samengevat als de oprichting van een
restauratorengilde voor uurwerkmakers:
ieder lid van de “gilde” is een gecertifi-
ceerd restaurator; het is een netwerk van
ambachtslieden die informatie uitwisse-
len, vakproblemen delen en zo mogelijk
samen oplossen; en die zich gezamenlijk

Foto 2: onbruikbare overblijfselen voor de restaurator
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bekommeren om opleidingen, stageplaat-
sen en nascholing. 

Casestudy
Joost Jongerius, restaurator antieke klok-
ken en barometers, en Jan Bolders,
restaurator antieke meubelen, sloten
gezamenlijk de reeks voordrachten af met
een casestudy waarin zij lieten zien hoe
het uurwerk en de kast van een staand
horloge werden gerestaureerd. Hun
beeldmateriaal en de toelichting daarbij
gaf een uitgebreid en levendig inzicht in
zowel de besluitvorming als de technische
vaardigheden die komen kijken bij een
omvangrijk project als dit. Als uitsmijter
liet Jan Bolders een foto zien (foto 1) van
een wasmand met resten en onderdelen
van een staande klok waar de gewichten
door de bodem waren geslagen. Een vol-
gend plaatje liet zien dat het gelukt was
de klok in zijn eerdere gestalte terug te
brengen. Dat gold niet voor het allegaar-
tje tandwielen op de foto van Joost (foto
2), dat blijft een aandenken aan wat een
restaurator zoal kan aantreffen.

Historisch verhaal
Het symposium werd afgesloten met een

discussie, ingeleid en uitgelokt door Mel-
gert Spaander, restaurator uurwerken en
speeldozen, en Bob van Wely, projectco-
ördinator Museum Speelklok. Melgert
Spaander stelde vast dat de doelstelling
van de restauratie moet overeenkomen
met het eindresultaat. Bob van Wely
voegde daaraan toe dat een object in ori-
ginele staat in zijn eigen waarde moet
worden gelaten, opdat het object zijn
eigen doelstelling kan (blijven) realiseren.
Melgert Spaander stelde vervolgens de
vraag wat moet worden bewaard: alleen
de materie of ook de functie? Beide
(natuurlijk) omdat het historisch verhaal
ook aan de functie is verbonden. Het ver-
schil tussen repareren en restaureren is
dan de documentatie die de ingreep
rechtvaardigt. Met de zaal ontstaat ver-
volgens een discussie over het bewaren
van restauratie archieven. De uitkomst is
dat wat je bewaart behoort bij de beslis-
singen die in een restauratieproject wor-
den genomen. Een diversiteit van inzich-
ten leidt ook hier tot een variëteit van
besluiten. 

Uitstervend ambacht?
Bob van Wely stelt het probleem van vol-

doende opgeleide jongeren voor het
ambacht aan de orde. Hij beschrijft een
somber beeld: klokken zijn aan het ver-
dwijnen uit musea en huiskamers; jonge-
ren kunnen niet of nauwelijks meer voor
klokken- of vakuurwerkmaker worden
opgeleid. Vanuit de praktijk voegt Joost
Jongerius daaraan toe dat er ook geen
goede arbeidsplaatsen bestaan voor de
afgestudeerden. Enthousiaste studenten
die hun diploma hebben gehaald, gaan
werken in onzichtbaarheid en dat is ook
verklaarbaar. Na 120 uur stage heeft
zelfs een uitstekende student nog twee of
drie keer zoveel tijd voor een opdracht
nodig dan de ervaren ambachtsman. Wie
betaalt dan zijn of haar uurloon?

Op dit punt aangekomen sluit Paul Ker-
sten als conducteur (niet als stationschef,
die heeft een hogere rang) de dag af. Pet
en fluitje zijn voor het archief. Han Wag-
ter dankt alle sprekers met een fles wijn,
inclusief Hans van den Ende voor zijn
formidabele powerpoint ondersteuning.
De ex-conducteur bedankt ten slotte nog
Han Wagter voor zijn werk aan de tot-
standkoming van het programma.
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Zoals velen van u zullen weten, heeft de Fede-
ratie van Klokkenvrienden naast de uitgave
van het TIJDschrift en de website van de
betrokken verenigingen, vanouds ook als taak
om klokkenreizen te organiseren.

Er zijn in het verleden al de nodige klokkenreizen
gerealiseerd vooral vanuit de Vrienden van Schoon-
hoven, waarbij de inspanningen van Wim van Vliet en
de familie Plessen, Louis met zijn vrouw Constance,
zeker niet vergeten mogen worden. Na het droevige
verlies van Louis Plessen, begin 2007, heeft na een
reisloze periode, Rob Memel, gesteund door zijn
echtgenote Annemarie zich vanaf begin 2010 bezig-
gehouden met de geslaagde kokkenexcursies naar
Parijs, Londen en vorig jaar nog naar West Zwitser-
land (Neuchatel en omgeving). Bij de afsluiting van
deze klokkenreis in Winterthur, in de zon op het plein
voor het Gewerbemuseum, maakte hij bekend dat dit
zijn laatste door hem georganiseerde klokkenexcursie
was en dat hij tijd vrij wilde maken voor archiefonder-
zoek (Salomon Coster en opvolgers), waar u later dit
jaar nog van zal gaan horen. 

Voortzetten traditie
Nu is het zoeken naar opvolging om de traditie van
de gezellige en informatieve klokkenreizen voort te
zetten. De eerste informele pogingen hebben echter
nog geen oplossing opgeleverd.
Wij willen bij deze iedereen, die iets voelt voor de
organisatie van deze reizen, oproepen contact met
ons op te nemen. De manier waarop deze excursies
zullen worden georganiseerd, is nog helemaal open.
Het kan door één, of liever nog, door meerdere per-
sonen worden georganiseerd en het reisaspect kan
in eigen beheer plaatsvinden of uitbesteed worden
aan een commercieel reisbureau. Er zijn voldoende
leden, die kunnen helpen bij het leggen van contac-
ten of het doen van voorstellen. Schroom niet om
vrijblijvend contact op te nemen. 

Namens het bestuur van de Federatie van
 Klokkenvrienden,
Kees Grimbergen
Voorzitter
E-mail: grimberg@doge.nl
Tel: 0294-281923

waren gemonteerd op een horizontale

as. Bij oplopende temperatuur strekt de

ene vleugel zich, terwijl de andere krom-

mer wordt. Resultaat: het vleugelpaar,
man met ideeën. Zoon Pierre was de

koopman. De firma Jacques Droz heeft

bestaan tot 1810. De huidige horloges

van het merk Jacques Droz hebben niets

meer van doen met de firma van de

 oorspronkelijke naamgever. Ze worden

gemaakt door een onderdeel van de

Swatch groep. 

Voorloper Atmos klok

Op de bovenverdieping van dit museum

was een kleine expositie van enkele uur-

werken in een vitrine die met één

schroefje met de hand open gedraaid

kon worden, waarin een Breguet horloge

werd getoond naast een Roskopf. Ook

was daar een mysterieuse-horloge van

Agassiz. Het principe is bekend: enkele

glazen plaatjes die over elkaar heen

draaien, en waarop wijzers zijn aange-

bracht. Vaak in grotere uurwerken

gebuikt, zelden in zakhorloges. Op die-

zelfde verdieping was een groot (1,50 m

hoog) apparaat met een mahonie-houten

standaard en twee bi-metalen vleugels

van ongeveer 80 cm (afb 3). De vleugels

en goed deel van de 600 uur-

werken in dit museum was

niet te bezichtigen wegens een

verbouwing. Er bleef echter

nog genoeg moois over. Het

hoogtepunt daarbij waren de drie auto-

mata van Jacques Droz en zijn zoon

Pierre Droz. Oorspronkelijk waren er

ooit vijf van deze poppen. Eén is er in

Bejing, in de verboden stad; de andere

was waarschijnlijk ook in het bezit van

de Chinese keizer, maar is gedemonteerd

geworden. Automata zijn poppen die

kunnen tekenen of schrijven of piano

spelen. Alle drie werden in werking gezet

en uitvoerig gedemonstreerd. Ook het

complexe inwendige mechaniek van de

poppen werd getoond (afb 1 en 2).

 Jacques Droz was uurwerkmaker. De

poppen heeft hij alleen gebouwd als

reclamemateriaal om te laten zien hoe

goed zijn handvaardigheid was in het

maken van complexe mechanische attri-

buten zoals horloges. Jacques Droz was

duidelijk de goede handwerkman, de

E

Klokkenreis Neuchatel 
Op 11 april verzamelden zich 48 Nederlandse klokkenliefhebbers in hotel Beaulac in Neuchatel.

Na een welkomst groet door Rob Memel, was het eerste bezoek aan het Musée d’art et 

d’histoire, gelegen tegenover het hotel.

✍ Martin van Iersel

11 tot en met 14 april 2013

Afb. 1: Automata van Jaques Droz.

Afb. 2: Achterzijde van een van de automata van

Droz.

Afb. 3: Voorloper van de Atmos.
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in Morteau stond een groot uurwerkmet een onderschrift dat een ode aan deklokkenmakers weergaf: ‘Le Monde estune horloge. Et cette horloge a besoind’un horloger voltaire’ vrij vertaald: ‘dewereld is een uurwerk, en zonder des-kundige uurwerkmaker draait die wereldniet’. Het museum was een verzamelingvan vooral machines uit uurwerkfabrie-ken, horlogemakers werkplaatsen eninstrumenten, veel comptoises, en toren-klokken. In de laatste 25 jaar was er aande expositie niets gedaan, zelfs niet afge-stoft. Daarmee had het museum ook eenheel eigen charme. De museumdirecteurleidde de groep door een netwerk vankleine ruimtes en nauwe gangetjes, ver-deeld over twee verdiepingen. Resultaatwas dat al snel de hele rondleiding in hethonderd liep en de groep volledig ver-spreid was door het hele museum. Geenprobleem voor de zeer laconieke direc-teur.

Alles te koop!
Dan maar geen rondleiding, maar slechtsaanwezig zijn voor vragen van individu-ele bezoekers; iedereen tevreden. In delaatste kamer op de bovenverdiepingstond een uitstalling van depotvoorwer-pen, variërend van volledige uurwerkentot kasten vol met fournituren, volledigearrondeermachines, triebniets, en veelgereedschap. Dit alles was te koop! Toende Hollanders en de Friezen dit door -kregen, kwamen de handelsgeestenonmiddellijk naar boven. Na een wataarzelende start, ontstond er een soortopwinding: ‘dit kun je niet laten voorbij-gaan zonder te profiteren’, ‘sla uw slag’,‘ik kan hier niet weggaan zonder ietsgekocht te hebben’. Om een idee tegeven: uw scribent heeft een engrenage-passer ‘veroverd’ ten bedrage van 15euro! Een gatenplaatje voor klinkwerkwas gratis: ‘cadeau de la musee’.

Door de Jura…
De terugweg naar Neuchatel voerde overde Jura. Een sprookjesachtige tocht overde bergen, tijdens sneeuwval, omdat detunnel was geblokkeerd. We passeerdenvele roemvolle uurwerkfabrieken.Namen zoals Rolex, Jaeger le Coultre,Patek Philipe, Tissot, gewoon langs deweg, alsof het niets was. De sneeuwvalvan 5 cm ontlokte de chauffeur van debus de opmerking dat de Jura eigenlijkmaar twee seizoenen kent: ‘de afgelopenwinter, en de komende winter’. De volgende dag met de trein naar Le

levendige communicatie, en werdenleden van de groep geactiveerd om orgelte draaien, waaruit tot onze verbazingopeens het sinterklaasliedje van ‘Ohkom er eens kijken’ opklonk. Het gezel-schap was geïnteresseerd en geamuseerd(afb. 4). Opmerkelijk was ook een uur-werkmakerslamp voor vier personen:vier glazen bollen gevuld met water.

Centraal tussen die bollen is een olielam-pje. De bollen, die werken als lenzen ,focusseren het licht op de werkstukkenwaar de uurwerkmakers mee bezig zijn(afb 5).

De wereld is een uurwerkOp vrijdagmiddag ging de bustocht overde vrijwel non-existente grens naarFrankrijk. Voor het Musée d’ Horlogerie

gemonteerd op de horizontale as, kanteltnaar één kant. Bij afkoeling kantelt hetvleugelpaar naar de andere kant. Dezekantelbeweging diende om de veer vaneen uurwerk automatisch op te windendoor temperatuurswisselingen. De uit-vinder Hourier had in het begin van de19de eeuw hier dus al een voorloper vande Atmos-klok gemaakt, welke laterdoor Jaeger Le Coultre op de markt zouworden gebracht.

Boekwinkel
Na het museumbezoek kon men nogterecht in een boekwinkel van mr Sime-non in Neuchatel; vol boeken over klok-ken en uurwerken. De schoonzoon vandeze boekhandelaar kwam uit Neder-land en leidde een instituut voor oplei-ding van uurwerkmakers ‘Wostep’, naastde boekhandel. Ook dit zeer geavanceer-de instituut kon bezichtigd worden.Opvallend waren de prachtige machinesen de geavanceerde werkplaatsen diebijna steriel schoon waren.Orgeldraaien

De tweede dag voerde ons met een busde bergen in naar l’Auberson: Musee deBaud. Op 1.100 m hoogte was het koud,met een waterig zonnetje. Het museumwas een wat compacte uitgave van onsUtrechtse museum ‘Van Speelklok totPierement’. Veel speeldozen,orchestrions, draaiorgels, buikorgels,vogelkooitjes, speelklokken, automata,en pianola’s. Alles werd gedemonstreerden in werking gezet door een vriendelijkedame wiens talenkennis zich beperktetot het Frans. Desondanks was er een

Afb. 4: Groep in Musée de Baud in l’Auberson.

Afb. 5: Uurwerkmakerslamp voor vier horlogisten.
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Geslaagde excursie
naar Parijs 
De nieuwe coördinator Reizen van de Federatie Klokkenvrienden, Rob Memel, organiseerde

begin februari zijn eerste reis, die door de deelnemers als zeer interessant is ervaren. Een van

hen, H. Folgering, doet geïllustreerd verslag.

e zon scheen voor de 35
klokkenliefhebbers die op
11 februari uit de Thalys
stapten op het Gare du
Nord in Parijs. Diezelfde

ochtend waren ze in druilerig weer opge-
stapt in Amsterdam, Schiphol en Rotter-
dam. Het was een zeer gemengd gezel-
schap van restaurateurs, handelaren,
museum-directies en -besturen, een
stadsklokkenmaker, en liefhebbers en
verzamelaars. Onder de laatste groep
bevond zich zelfs een superspecialist, die
vrijwel uitsluitend geïnteresseerd was in
comptoise-meidenklokken. Laat ook niet
onvermeld blijven: de geduldige maar
ook meelevende en medegeïnteresseerde
echtgenotes van de vooral mannelijke
professionals.
Rob Memel uit Heemstede had deze reis
in december 2010 aangekondigd in
‘Tijdschrift’, en de inschrijving geopend.
De respons op mijn inschrijving was zeer
prompt, en was al een vroeg teken van
goede en efficiënte organisatie. Deze
goede voortekenen hebben ons zeker
niet bedrogen. Zonder veel gedoe en
uiterst bescheiden, werden zaken gedu-
rende deze reis perfect geregeld, waarbij
de deelnemers alle vrijheid werd gelaten.
In de trein de eerste kennismakingen, en
uitreiking van perfect voorbereide naam-
bordjes. Mijn vrouw was erg verguld
met de drie naambordjes die voor haar
waren voorbereid: één met haar meisjes-
naam, één met dubbele naam, en één op
haar getrouwde naam. Een attent idee
van Bram Boerdijk. 

Arts et métiers
Na de incheck in het hotel Terminus
(recht tegenover het Gare du Nord) ver-
trek naar het eerste doel van deze reis:

het depot van het Musée des Arts et
Métiers. Het technisch-wetenschappelijk
museum zelf, ligt bij het metrostation
van dezelfde naam. Een metrostation dat
helemaal bekleed lijkt met rood koperen
platen en klinknagels, en dat eruit ziet
alsof het zo is weggelopen uit een boek
van Jules-Verne. Het depot echter, ligt
daar rijkelijk ver vandaan. Onze geplan-
de gastheer was ziek. Dit werd echter
meer dan goedgemaakt door een gast-
vrouw, Anne-Laure Carré, die met veel

charme en met een perfecte (bijna on-
Franse) kennis van de Engelse taal deze
taak had overgenomen. De eerste klok
(foto 1) die we daar tegen kwamen, was

meteen al een heel bijzondere: hij wordt
namelijk aangedreven met perslucht!
Geen gewicht of veer; een paar slangen-
tules aan de achterkant, een gebogen
halve-maan-vormige doos die eruit zag
alsof hij van vorm zou veranderen wan-
neer er druk in de doos werd veranderd,
waren de aanknopingspunten die de
geïnteresseerde beschouwer kon ont -
waren. De tijd liet niet toe om hier lang
genoeg stil te blijven staan. De kelder
van dit depot was een soort schatkamer

✍ Door Hans Folgering

D

Foto 1 - Pneumatisch aangedreven uurwerk.
Onder in het uurwerk is de halve-maan vormige
doos te zien, die van vorm verandert wanneer de
druk binnen in de doos wordt verhoogd of
 verlaagd. De aansluitingen voor de perslucht
bevinden zich aan de achterkant. 
Depot Musée des Arts et Métiers

Foto 2 - Demonstratiemodel van slingerwetten
met cycloidebogen van Huygens. Het model is
manshoog en is duidelijk bedoeld voor demon-
stratie in een collegezaal . Er zijn drie balletje
opgehangen aan touwtjes. Eén balletje waarvan
het touwtje tegen de cycloidebogen aankomt.
Een tweede balletje waarvan het touwtje even
lang is, maar niet tegen de cycloidebogen
aankomt. Het touwtje van het derde balletje is
duidelijk langer. 
Depot Musée des Arts et Métiers
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r is waarschijnlijk geen hoofd-

stad in de wereld die zo door

klokken wordt gekenmerkt als

London. De ‘Big Ben’ is een

plaatje dat elke toerist van zijn

reis naar huis moet meebrengen. Overi-

gens, alleen de gebarsten luidklok waarop

de uren worden geslagen heet ‘Big Ben’;

vernoemd naar Sir Benjamin Hall, een

statige (big) man, wethouder openbare

werken van London, die rond 1850 het

initiatief heeft genomen tot het bouwen

van de St. Stephen’s toren. 

Het uurwerk is van Dent; het wereldbe-

roemde deuntje van de ‘Westminsterslag’

is van Haendel.

London heeft maar liefst vier belangrijke

klokkenverzamelingen: 1e British

Museum, 2e Science Museum, 3e Royal

Observatory Greenwich en 4e Guild Hall.

Kleinere collecties zijn te zien in Victoria

and Albert, Wallace collection en het

Museum of London. Het is dan ook niet

verwonderlijk dat de groep van ongeveer

40 Nederlandse klokkenliefhebbers op

hun ‘klokkenbedevaart’ naar London van

10 t/m 13 februari 2012, zich voelden als

kinderen in een snoepwinkel. Zeker als je

daar nog bij voegt de mogelijkheden om

eventueel uurwerken te kopen in vele

gespecialiseerde winkels, bij een veiling-

huis, of op de Portobello Road market,

kun je spreken van een overmaat aan

horologisch aanbod. Ondanks deze vele

keuzemogelijkheden zijn er weinig kik-

kers uit de emmer gesprongen, en is het

gezelschap goed bij elkaar gebleven. Dit

is een duidelijke uiting van de uitstekende

sfeer onder de reisgenoten, en van de

mogelijkheden om niet alleen van in- en

rond-leiders te leren, maar vooral ook

van elkaar. 

British Museum

Het eerste bezoek van de groep betrof

het British museum. Dit museum bezit

meer dan duizend uurwerken en 4.500

horloges. Daarvan zijn slechts enkele

tientallen in de permanente expositie

opgenomen; de rest ligt in het depot.

Het was dus een geweldige gelegenheid

om een deel van dat depot en met name

de ‘reserve room’ te mogen bezichtigen

in de catacomben van het museum. De

gastheer, en huidige president van de Bri-

tish Horological Society en curator voor

klokken in het museum, David Thomp-

son, vertelde welke strijd hij dan ook

heeft moeten leveren bij het herinrichten

van de permanente expositie. Hem werd

gevraagd hoeveel horloges hij in die per-

manente expositie wilde laten zien. Hij

meende met 200 uurwerken een aardig

overzicht te kunnen geven van de

geschiedenis van het Engelse horloge. De

museumdirectie bood hem plaats voor

50 horloges. De onderhandelingen zijn

uiteindelijk uitgekomen op 88 exempla-

ren. Hij trok een la open met horloges

(fig 1) met de meest fraaie exemplaren.

Over één van die horloges, van Thomas

Mudge (1715-1794), gaat een verhaal

dat hij dit had vervaardigd op verzoek

van koning Ferdinand VI van Spanje.

Een bijzonder stuk, met een aanwijzing

van de tijdvereffening. De koning heeft

dit horloge uit zijn handen laten vallen,

en Mudge was de enige die het weer kon

repareren.  

Reserve room

De opengetrokken lade bevatte ook een

ijzeren horloge waarvan men zegt dat dit

door Oliver Cromwell is gedragen. De

‘reserve room’ bevatte meerdere uurwer-

ken van Nederlandse makelij. Opmerke-

lijk was, dat in deze ruimte ook een aan-

tal pendules stonden opgesteld uit de

jaren 1950, waar de gemiddelde klok-

kenliefhebber geen seconde bij zou

 blijven stilstaan. Deze en bij voorbeeld

eveneens een moderne Atmos-klok,

 worden nu al bewaard om ooit oud en

antiek te gaan zijn. 

De vernieuwde expositie die voor iedere

bezoeker van het British museum toe-

gankelijk is, laat een beeld zien van de

ontwikkeling van het uurwerk, vanaf de

16e eeuw tot heden. De beroemde

gesmede ‘Cassiobury Park clock’ met

foliot prijkt bij de ingang van de klok-

kenzaal. Men kan zich verlustigen aan

uurwerken van de meest gerenommeerde

makers zoals Tompion , Fromanteel,

Graham, Earnshaw, Arnold, Breguet,

Knibb, etc. Ook de beroemde ‘Mostyn

clock’ van Tompion (fig 2), een jaar -

loper, is aanwezig. Tompion zou deze

hebben gebouwd rond 1690 bij de

troonsbestijging van William en Mary.

De wapens van de Stuarts en van Nas-

sau zijn in de ornamenten verwerkt. De

laatste particuliere bezitter was Lord

Mostyn. Belangrijke gasten mochten de

klok één slag opdraaien, vervolgens hun

naam in het gastenboek schrijven, en ze

dronken tenslotte een glas sherry met de

lord. 

Het hart van uw Nijmeegse scibent

 klopte sneller bij het zien van een klok

uit Nijmegen van Jan van Call (1657)

(fig 3). Er bestaan wat twijfels over de

authenticiteit van sommige delen van de

klok. Omdat het een van de eerste uur-

werken is, die is gebouwd naar een ont-

werp van Huygens, is het echter toch

E

Klokkenreis 

London 2012

Na de succesvolle reis naar Parijs organiseerde Coördinator Reizen Rob Memel in februari een

tweede excursie, nu naar Londen. Een groep van bijna 40 enthousiasten kreeg klokken te zien en

wetenswaardigheden te horen, die voor ‘gewone’ liefhebbers nooit zijn weggelegd.

✍ Hans Folgeringa
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opgenomen in de permanente expositie

van het British Museum.
Royal ObservatoryOp zaterdag 11 februari werd de Neder-

landse groep ontvangen in de Royal
Observatory te Greenwich door Jona-
than Betts, curator of horology (fig. 4).

Gelegen op een heuvel in Greenwich; een

groepje gebouwtjes met een aantal ster-

renkijkers, een paal met een rode bal op

het dak (fig. 5), en de lijn op de grond
die de nulmeridiaan aangeeft. Deze lijn
is door een aantal ‘Astronomers Royal’

een paar meter heen en weer geschoven.

In 1675, werd de Observatory gebouwd

voor 550 pond, vooral voor navigatie-
doeleinden van de Engelse vloot. 
In 1705 was vrijwel de hele Engelse
navy op de klippen gelopen voor Lands

Figuur 1 – Een lade vol met zakhorloges van prestigieuze makers, o.a. van Mudge. Het langwerpige

‘ijzeren’ horloge rechts-onder is mogelijk van Oliver Cromwell geweest. Het ronde blankmetalen

 horloge daaronder is ontdekt op de BBC Antiques Roadschow en werd getaxeerd op enkele tien-

duizenden ponden. De volgende nacht werd bij de eigenaresse ingebroken. Vervolgens heeft ze het

horloge aan het British Museum geschonken. (British Museum)

Figuur 2 – Mostyn clock van Tompion. 1695. 

74 cm hoog. Eerste klok die een jaar loopt op

een maal opwinden. Drie snekopwindingen 

met ketting. Spillegang. (British Museum)

Figuur 3 – Jan van Call, Nijmegen 1657.
Gebouwd naar ontwerp van Christiaan Huy-

gens. Dankzij de nieuwe slingertechniek is het nu

pas zinvol om een minuutaanwijzing op de
bovenste schaal aan te geven. Klok loopt 30 uur

op een maal gewicht ophalen. (British Museum)

Figuur 4 – In de Octagon Room van de Royal

Observatory in Greenwich overhandigt
 Federatie-voorzitter Erik Glasius een bijdrage

voor het museum aan curator Jonathan Betts

Figuur 5 – De ‘time ball’ van het oude observa-

torium is net gevallen om precies het tijdstip van

13 u aan te geven.

Figuur 6 – Harrison 1. Eerste zeewaardig uur -

werk waarmee men lengtegraden kon bepalen.

Temperatuurcompensatie. Gewicht 34 kilo (75

pounds) Breedte 1,2 m. Grasshopper escape-

ment. Loopt een dag. Op de eerste proefvaart

naar Lissabon, kon Harrison de kapitein van

HMS Centurion wijzen op een fout van 60 mijl

in de conventionele navigatie. Hij had gelijk, en

kreeg dat ook van de kapitein. (Royal Observa-

tory Greenwich)
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oewel er ook enkele Neder-
landse, Engelse, Russische, en
Franse artikelen op zijn
geschreven is het merendeel
ervan in de Duitse taal. Sinds

maart 2006 is Watch-Wiki al meer dan 50
miljoen keer bekeken. Naast een groot
aantal technische artikelen zijn er ook over
verschillende uurwerkfabrikanten gege-
vens te vinden, vaak ook voorzien de histo-
rie van deze fabrikant. Bovendien zijn van
deze fabrikanten verschillende uurwerk-
modellen en uurwerktypen met hun gege-
vens beschreven.

7.000 biografieën 
Bijna 295 musea van over de hele wereld

met een belangrijke uurwerkverzameling
zijn met zeer uitgebreide adresgegevens op
deze Wikipedia geplaatst. Al meer dan
7.000 biografieën van belangrijke en min-
der belangrijke personen uit de uurwerkge-
schiedenis staan in alfabetische volgorde in
de lijst biografieën. Als je weet hoe de
structuur van Wikipedia werkt kun je ook
bij Watch-Wiki makkelijk zelf nieuwe arti-
kelen toevoegen, verbeteringen aanbren-
gen en er zelfs afbeeldingen bij opslaan.
Voorwaarde is wel dat je je als schrijver
dan wel aanmeldt, en daarbij ook de voor-
waarden om mee te schrijven goed leest.
Vooral het gebruik van afbeeldingen is aan
strenge eisen onderworpen om geen rech-
ten van de maker te schenden.

Zoek het eens op bij WATCH-WIKI 
Vragen over uurwerken, uurwerktechniek of -geschiedenis? 

Voor wie de Duitse taal een beetje beheerst of in ieder geval redelijk Duits kan lezen is Watch-

Wiki misschien een aardige uitkomst voor uw vragen. Watch-Wiki is een online encyclopedie voor

de uurwerkmaker en uurwerkliefhebber.

✍ Piet Andriessen

H
Versterking
Voordeel van het aanmelden is wel dat je
ook de mogelijkheid hebt om je persoon-
lijke instellingen aan te passen. Hierdoor
kunt je de menu’s voor een groot deel in
het Nederlands lezen. 
De schrijvers van Watch-Wiki zoeken
dringend versterking; vooral het onder-
werp grootuurwerken is voor uitbreiding
en verbetering vatbaar. Diverse Neder-
landse verenigingen op gebied van uur-
werken kunnen hun gegevens op Watch-
Wiki kwijt. Wilt u meer weten kijk dan
op www.watch-wiki.de of www.watch-
wiki.org. 
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Tafelklok Thomas Tompion nr. 93 uit circa 1685


